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Letošní plesová sezóna je za námi a zakončily ji, jak jinak, Šibřinky Sokolů. Beskydský Horizont byl 7. března Š
opět svědkem skvělé zábavy pod taktovkou oblíbené hudební kapely TNT z Příbora, která dostala během 
krátké chvilky do varu cca 150 hostů, kteří si tento vyhlášený a velmi oblíbený ples místních sportovců 
nenechali ujít, užili si ho  a dobrou náladou přispěli k hladkému průběhu  a uvolněné atmosféře. Nechybělo 
ani velmi vydařené  taneční vystoupení děvčat ze ZUŠ ve Frýdlantě n. O., ani krásné dárky od místních 
(i přespolních) podnikatelů, fi rem, občanů a členů TJ, nechyběla ani chutná kuchyně a řízné občerstvení 
Beskydského Horizontu, všem moc díky. Ovšem bez našich  pořadatelů a organizátorů by tento ples nebyl,  
těm patří poděkování největší a nezbývá nám už nic jiného, než si přát, aby jim elán a nadšení vydržely a my 
se mohli těšit na  příští Šibřinky. - TH -
(foto: Lukáš Daníček)

Šibřinky 2014y
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Kanalizace – východní část obce
Příprava na stavbu kanalizace ve východní části obce pokračuje.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Také proběhlo 
výběrové řízení na poskytovatele úvěru na stavbu kanalizace.
Pokud vše dobře dopadne, v průběhu měsíce dubna budou pode-
psány patřičné smlouvy a bude zahájena stavba kanalizace. Po
podepsání smlouvy o dílo s dodavatelem stavby uspořádá obec
avizovanou besedu s občany, kteří budou mít možnost se na no-
vou kanalizaci napojit. Také uvedeme v obecních novinách a na
webu obce rozsah stavby kanalizace. Dále probíhá příprava pro-
jektů domovních kanalizačních přípojek, kterou zajišťuje obec.
Další informace budou uvedeny v květnových Obecních novi-
nách.

Údržba zeleně na urnovém háji
Na základě povolení obecního úřadu probíhá v současné době
na urnovém háji u dřevěného kostelíka údržba zeleně. Jedná se 
o výřez nebezpečných nebo přerostlých stromů a také o ořez
nebezpečných (suchých, zlomených) větví u stromů, které na
urnovém háji zůstanou. Výřez a ořez konkrétních stromů byl
navržen na základě odborného posouzení lesním hospodářem.
K tomuto kroku jsme dospěli po silných větrech před několika 
týdny, které také v naší obci napáchaly škody. Větší zásah do
stromů na urnovém háji nebyl prováděn několik desítek let.
Poškozené jsou hlavně břízy. Uvedená práce je velmi náročná,
vše bude prováděno lezeckou metodou, žádnou techniku není
možné použít. Zásah je nutný i z hlediska zajištění bezpečnosti
návštěvníků urnového háje a také k ochraně majetku nájemců
hrobových míst. Pokud se vše nestihne provést letos z jara, bude
práce pokračovat letos na podzim.
Prosím všechny návštěvníky urnového háje, aby při pohybu 
v areálu dbali své bezpečnosti a v době uvedených prací raději
svoji návštěvu urnového háje omezili. O ukončení prací budeme
informovat v Obecních novinách. Děkuji za pochopení.

Vyzvednutí kompostérů pro rodinné domy
Dále pokračuje vydávání kompostérů pro rodinné domy s čís-
lem popisným. Předávání kompostérů probíhá vždy v pondělí 
a středu v garáži obecního úřadu, dopoledne od 8:00 do 10:00
hodin a odpoledne od 14:00 do 16:00 hodin.
Výdej kompostérů zajišťuje zaměstnanec obce, pan Lumír Just,
tel.: 734 288 922.
Kompostéry, které nebudou v tomto termínu odebrány, budou
předány jiným zájemcům.

Činnost v obci
Kromě přípravy stavby kanalizace na horním konci obce byly
nainstalovány v hasičárně 3 ks mechanických zateplených vrat,
v průběhu měsíce dubna budou v hasičárně podle projektu na
zateplení budovy vyměněna okna a dveře. Z důvodu přípravy
generální opravy krajské komunikace od Huťařství směrem
k obci Tichá probíhá v současné době u hasičárny dostavba
chodníku, neboť po opravě komunikace nesmí obec po dobu
pěti let do opravené krajské cesty zasahovat. 

V horní části obce, v místech s nejčastějšími výpadky, pokračo-
vala kabelizace veřejného osvětlení. 
Obec získala akceptaci žádosti o dotaci na zajištění komposté-
rů pro rekreační chaty a také na vybudování zahrady mateřské
školy v areálu základní školy. To znamená, že obě žádosti o do-
taci splnily požadované náležitosti, bylo jim přiděleno akcep-
tační číslo a jsou předloženy k dalšímu řízení.

Volby  
V měsíci květnu proběhnou volby do Evropského parlamentu.
Termín je stanoven na 23. a 24. května 2014. Na úřední desce
OÚ, na webu obce a v příštích Obecních novinách uvedeme dal-
ší potřebné informace k těmto volbám.

CO JSME UDĚLALI A CO NÁS ČEKÁ
Tomáš Hrubiš, starosta

Odbor Klubu českých turistů Kunčice pod Ondřejníkem První jarní vycházka
Jaro je tady, SPOZ zve seni-
ory na vycházku jarní příro-
dou. Vydáme se pod Stolovou
až na okrajovku, což je asi
7 km. Odměnou nám bude za-
stávka v hospůdce na Maralá-
ku. Bude-li přijatelné počasí,
sejdeme se v úterý 22. dubna
2014 v 9.20 na točně na hor-
ním konci obce. V případě
deště tuto vycházku odložíme
na úterý 20. května 2014.                                                                                                             

Za SPOZ ZK.

zve všechny členy
a příznivce turistiky, 

na tradiční akci, zahájení
100. jarních kilometrů, 

s opékáním v lomu 
u Solárky. Akce se koná 

v sobotu 26.4.2014. 
Odchod od autobusové

zastávky Huťařství 
v Kunčicích pod Ondřejníkem
v 9:00 hod., pro ostatní sraz 

v lomu v 11:30 hod.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Marie Kelnarová ................................................................ 87 let
Jaroslav Konvička .............................................................. 85 let
Vladimír Tkáč .................................................................... 84 let
Lida Mrkvová ..................................................................... 82 let
Justin Fajčák ....................................................................... k 82 let
Jiří Menšík .......................................................................... k 81 let
Jozefa Valentová ................................................................ 75 let
Hannelore Kotalová .......................................................... 70 let
Eva Čajánková ................................................................... 65 let
Vladimíra Šigutová ........................................................... 65 let
Antonín Žák ....................................................................... k 65 let
Eva Křiváková ................................................................... 60 let
Ivo Češek ............................................................................ k 60 let
Břetislav Sumík ................................................................. k 60 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let

Jubilanti duben 2014 Setkání dříve narozených
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu 

v Kunčicích pod Ondřejníkem uskuteční 
v úterý 29. dubna 2014 od 14.00 hod. 

v Hotelu Horizont resort tradiční 
„Setkání dříve narozených.“

Toto pozvání se týká občanů, kteří letos dovrší 65 let (roč. 
1949)) a pak již VŠECH dalších občanů starších ročníků-rok 
1948, 1947 atd. Tito občané se mohou přihlásit formou návra-
tek, tak jak tomu bylo i v letech minulých, nejpozději do středy 
23. dubna 2014.  Přihlásit se můžete také telefonicky na tel. č. 
556 843 193 u paní Taťány Holušové, popř. na tel. č. 556 850 154 
sekretariát OÚ.

Na setkání bude možné využít ZDARMA autobusovou dopravu 
fi rmy Petr Glembek. Autobusy pojedou následovně:
· jeden autobus vyjede ve 13.00 hod od restaurace pod Stolovou 

(p. Tichý), bude pokračovat k požární nádrži v Kolibách, kde 
se otočí a odjede přibližně ve 13.15 hod k točně u transformá-
toru, odjede zhruba ve 13.25 hod po autobusových zastávkách 
okolo Huťařství k hotelu Horizont resort

· druhý autobus vyjede ve 13.00 hodin od autobusové zastávky 
U lávky (dolní část obce), bude pokračovat po zastávkách do 
Rakovce, dále ke kostelu (přibližně ve 13.15 hod, pak k domu 
pro seniory, kde mohou zájemci  přistoupit, dále bude pokra-
čovat k Huťařství a k hotelu Horizont resort

· zpět pojedou autobusy v určenou dobu, první cca v 17.00 hod 
(dle zájmu), druhý cca v 18.30 – 19,00 hod. 

Srdečně zve SPOZ a vedení obce

Návratka
Setkání dříve narozených v úterý 29. dubna 

2014 od 14,00 hod. v Hotelu Horizont resort 
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Jméno a příjmení: .................................................

Ročník: .................................................................

Bydliště: ...............................................................

Využiji autobus  - dopravím se sám* 
(*nehodící se škrtněte)

Vzpomínková slavnost
Vedení obce a Sbor pro občanské záležitosti v Kunčicích pod 
Ondřejníkem Vás srdečně zvou na vzpomínkovou slavnost, 
konanou u příležitosti 69. výročí osvobození naší obce 
a vítězství nad nacismem. Koná se v pondělí 5. května 2014 
od 12.30 hod. před budovou obecního úřadu.

POZVÁNÍ NA „KUNČICKÝ OVÁL“
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem pořádá u pří-

ležitosti osvobození naší obce 
8. ročník štafetového běhu 
„Kunčický ovál.“   Tato akce 
se uskuteční v pondělí 5. květ-
na 2014 v 1630 hod. v areálu TJ 
Sokol Kunčice pod Ondřejní-
kem. Srdečně zvou pořadatelé

Folkování pod Ondřejníkem 
6. ročník soutěžního hudebního festivalu

Dne 3. 5. 2014 od 16.00 hod. v Kunčicích pod Ondřejníkem sál 
rekreačního střediska Horizont.
Letošní soutěžící hudební skupiny:
Acoustic Irish – Frýdek-Místek
Dekl – Ostrava
René Souček a Marek Hlosta – Frýdek-Místek
Bluegrass Comeback – Opava
Fukanec - Nové město nad Metují

Po soutěži, vystoupí hudební skupina Galerie - Kunčice pod 
Ondřejníkem. Hlavní host festivalu - známá folková skupina 
Nezmaři- České Budějovice (vlevo) vystoupí na závěr akce (cca 
od 20. hod.) Vstupné dobrovolné . Pořádá Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem, ve spolupráci se členy hudební skupiny Galerie.
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Mezi výborné běžce na lyžích v MTB Ondřejník patří M i ýb é běž l ží h MTB O dř j ík tří Natálka MynářováN tálk MM ář á (nahoře na stupních vítězů – vicemistryně ČR 2014) ( h ř t í h ítě ů i i t ě ČR 2014)
a Vojta Mráz (na snímku dole). Ten zabodoval v březnu 2014 na závodě v Dolní oblasti Vítkovic. Podrobně o obou úspěšných re-z
prezentantech na další straně v článku „ Zimní „ sezóna MTB Ondřejník.

Letošní dětský karneval pod taktovkou SRPdŠ se zase odehrál v duchu dobré zábavy, tance a sportovních výkonů. Největší úspěch L t š í dět ký k l d t kt k SRPdŠ d h ál d h d b é áb t t í h ýk ů N j ětší ú ě h
ovšem měla závěrečná „koulovačka“. Zřejmě i proto, že jsme si skutečného sněhu letos moc neužili. A masky byly letos zase tak 
krásné, že cenu o nejhezčí masku vyhráli úplně všichni. Foto: Zuzana Polášková

V pátek 21. 3. se opět po roce konala ve Frenštátě pod Radhoštěm
soutěž ve zpěvu lidových písní Sedmihlásek 2014. Děti ve věku
6-15 let z regionu Frenštátska zde zpívaly dvě lidové písně – 
jednu s doprovodem muziky a jednu zcela samostatně.
Snažení zpěváčků hodnotila odborná porota. Z kunčického
Ondřejníčku se soutěže zúčastnilo pět dětí a opět ukázaly, že
zpívat umí – v letošní silné konkurenci si s písničkami, které
zapsal v Kunčicích pod Ondřejníkem pantáta Antonín Pustka,
všichni vyzpívali postup do vševalašského kola, které proběhne

na konci dubna ve Valašských Kloboukách. A je potřeba zmínit, 
že se letošního Sedmihlásku neúčastnil další výrazný zpěváček 
z Ondřejníčku Jáchym Šebela, který ve Valašských Kloboukách 
v loňském roce získal 1. místo v mladší kategorii. Ve Frenštátě se 
tedy opět ukázalo (a byly tam i další děti z Kunčic), že v Kunčicích 
pod Ondřejníkem zpívat umíme, ale hlavně že zpíváme rádi. 
Další vystoupení čeká Ondřejníčky na Setkání dříve narozených 
29. 4. v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde si s nimi mohou 
zazpívat i ti nejstarší.

Ondřejníčci si s Pustkovými písničkami vyzpívali postup

Na snímku vlevo postupující děti z Ondřejníčku: N í k l t jí í děti O dř j íčk Ondřej Cochlar, Sabina Stempěnová, Jan Cochlar, Veronika Bartošová a Stela O dř j C hl S bi St ě á J C hl V ik B t š á St l
Baranová. Na snímku vpravo další účastníci soutěže.
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UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM
MÍSTNÍ KNIHOVNY

Knihovna stahuje tři soubory knih zapůjčených z Okresní knihov-
ny ve Frýdku-Místku. Žádáme naše čtenáře, aby se v průběhu mě-
síce dubna dostavili s knihami označenými nálepkou REG.

Knihovna je otevřena:
 pondělí   14,00 - 17,00 středa 9,30 - 12,30 
Od 1. 5.  je změna. Knihovna bude ve středu otevřena od 14,00 
– 17,00. Marie Starnovská, knihovnice

Vážení občané, sběr železného šrotu 
proběhne 26. dubna!!!!

Také v letošním roce Vám nabízíme tuto službu: v případě vět-
šího množství železa, nebo pokud je pro Vás těžké, můžete za-
volat na telefonní číslo 724 161 999 a objednat si odvoz železa 
od domu. Tuto službu jsme praktikovali již několikrát a je vždy 
občany velmi dobře přijímána. Stále častěji se totiž množí pří-
pady, že v dobrém úmyslu chcete darovat šrot organizaci, která 
jej sbírá, ovšem u cesty ho rozeberou různí pobertové a nene-
chavci!   SDH Kunčice pod Ondřejníkem

POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU 
O NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

Vážení občané, jak pravděpodobně víte, od počátku letošní-
ho roky platí nový Občanský zákoník. Došlo tak k řadě změn 
v různých právních ustanoveních týkajících se prakticky kaž-
dého občana. Není jednoduché se v těchto změnách orientovat. 
Nabízíme občanům bezplatnou přednášku, která se bude konat 
ve čtvrtek 24. 4. 2014 v 1700 hodin v zasedací místnosti obecní-
ho úřadu.                                   

Přednášku provede pracovnice Charity Frýdek -Místek, paní 
Mgr. Lenka Kubalová z Poradenského centra ve Frýdlantě nad 
Ostravicí. Ta se specializuje na oblast sociálně-právního po-
radenství, avšak přednáška bude zahrnovat i celkový přehled 
změn, které přináší nový Občanský zákoník. Využijte této 
možnosti a přijďte. Lumír Poledník - místostarosta

V oddíle máme dva běžce na lyžích, Natálku Mynářovou a Voj-
tu Mráze. Oba začali trénovat již v prosinci, ale jak brzo trénink 
začal, tak brzo skončil. Po Vánocích totiž roztál na Pustevnách 
veškerý sníh, a tak se oba museli spoléhat na běžecké trénin-
ky. Natálka, v letošní sezoně závodící za TJ Valašské Meziříčí, 
měla možnosti větší než Vojta a párkrát navštívila novoměst-
skou Vysočina Arénu. Jejími prvními závody byla Olympiáda 
dětí a mládeže, na kterou se nominovala na základě loňských 
výsledků (kraj nominuje dva závodníky v každé žákovské ka-
tegorii). Zde stojí za zmínku její šesté místo v závodě klasickou 
technikou, když závodila po antibiotikách a se staršími soupeř-
kami. Pak už ji čekaly dva České poháry a Mistrovství repub-
liky. První závody ukázaly, že závodníci z moravských oddílů 
nejsou vyježdění, a tak Naty odjížděla domů spíše zklamaná 
než spokojená. Druhý týden v únoru se v šumavském Vimperku 
konalo mistrovství republiky. To potvrdilo skvělé načasování 
formy. Natálka ve sprintu volnou technikou skončila třetí a zís-
kala tak titul druhé vicemistryně ČR pro rok 2014 (na snímku 
předchozí strany). Ve druhém závodě se také dostala na pódi-
um, když skončila šestá v závodě klasicky. Posledním závo-
dem bylo fi nále českého poháru v Jablonci nad Nisou. Po slabší 
klasice, kde se hodně bojovalo s mazáním, byla šestá v závodě 
volnou technikou. Letošní výsledky, i při mizerných sněhových 
podmínkách a minimálním množstvím naježděných kilometrů, 
jí stačily na šesté místo v celkovém hodnocení Českého poháru. 
Vojta (na snímku předchozí strany) závodí za frenštátské TJ 
a na lyže se letos dostal zřídkakdy. Stejně jako Natálka se zú-
častnil prvního českého poháru, kde ukázal obrovské zlepšení 
fyzické kondice. Je jen škoda, že neměl víc naježděno, určitě by 
měl co předvést. Dalších celorepublikových závodů se ale pro 
minimum tréninků nezúčastnil. Na ostravském SKI sprintu, 
který se konal začátkem března v Dolní oblasti Vítkovic, se pak 
dočkal vytoužené bedny, když zvítězil! Jura Mynář naopak pat-
ří mezi ty, kteří z letošních podmínek měli radost, protože díky 
nim mohl pořádně trénovat na běžecké závody. Kromě těch tra-
dičních konaných na přelomu roku si zaběhl také půlmaratony, 
kde si dvakrát zlepšil osobní rekord. A podle jeho slov by další 
,,osobáček“ mohl ještě přijít, pokud tedy podmínky a zdraví 
dovolí. Ostatní členové také nezaháleli, využili „skvělých“ pod-
mínek a trénovali na další sezonu rovnou na kolech. Ta začíná 
již za chvíli a všichni jsme zvědavi, co nám přinese. Mimo kla-
sické MTB závody se naše mládež vydá také do triatlonového 
světa. Běhat a jezdit na kole by nám šlo, naučíme se i plavat?                         

Gabriela Mynářová, MTB Ondřejník

„ZIMNÍ“ SEZÓNA MTB ONDŘEJNÍK
Jak všichni víme, letošní zima se snad ani zimou nazvat 

nedá. Někteří z nás byli za podmínky, které zde panovaly, 
rádi. Jiní však den co den očekávali sněhovou nadílku,

která pořád ne a ne přijít.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: pondělí 14. 4.2014 od 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod
 úterý 15. 04. 2014 od 8.00 – 11.30 hod
místo: zasedací místnost obecního úřadu
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem

Bližší informace Vám rádi sdělíme.
Tel.: 224 316 800, 224 317 203
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Zveřejněn seznam neznámých vlastníků nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zveřejnil na svých webových stránkách www.uzsvm.cz, seznamy
nedostatečně identifi kovaných vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí, který má pomoci dohledat neznámé vlastníky
nemovitostí nebo odstranit nedostatky v evidenci nemovitostí vedených v katastru nemovitostí. Obec ve spolupráci s ÚZSVM 
zveřejnila na webových stránkách www.kuncicepo.czp v sekci úřední deska jmenný seznam v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Očkování psů 
Oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 15. května 2014 proběhne pravidelné
očkování psů proti vzteklině. Přineste s sebou očkovací průkaz.
Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15 let! Náhradní termín pro 
očkování bude ve čtvrtek  22. května 2014. Cena vakcinace 100 Kč.

Rozpis míst, kde bude prováděno očkování - čtvrtek 15.  května  2014

Rakovec u Lančů .......................................................... od 13.00 hod
Autobus. zastávka „Hučadlo“ .................................... od 13.10 hod
U kostela ........................................................................ od 13.20 hod
Restaurace Huťařství .................................................. od 13.30 hod
Restaurace na Kopečku .............................................. od 13.50 hod
Restaurace Skalka ........................................................ od 14.10 hod
Prodejna pod Stolovou ................................................ od 14.35 hod
Hospůdka Na Maraláku .............................................. od 14.50 hod

V náhradním termínu – ve čtvrtek  22. května 2014 bude probíhat 
očkování jen na třech stanovištích:

Restaurace Skalka ........................................................ od 12.15 hod
Restaurace Huťařství ................................................... od 12.30 hod
U kostela ........................................................................ 12.45 hod

Upozornění:p

 Očkování vakcínou proti vzteklině platí pro psy, kteří byli 
naočkování v roce 2012 nebo pro nové psy. Přeočkování vakcínou 
se nyní provádí vždy každé 2 roky

 Pro psy, kteří budou naočkování kombinovanou vakcínou – bude 
očkování dle očkovacího průkazu.

Ivana Řezníčková, poplatky
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Řáádkkoová innzeercce
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK

Sklad Trojanovice - Bystré. Dříví naštípané na prostorové 
metry (rovnané), špalky. Možnost dovozu odběrateli.

Telefon: 603 315 738

Vážení spoluobčané,
jsou za námi první 

tři měsíce roku 2014. V těchto 
třech měsících byla naše Jed-
notka sboru dobrovolných ha-
sičů povolána celkem k 8 mi-
mořádným událostem. Z toho 
bylo 7 požárů (z toho 5 požárů 
na území obce, jeden v Ti-

ché a jeden v Trojanovicích) 
a 1 technická pomoc. Vzhle-
dem k počtu požárů a také 
vzhledem k příčinám jejich 
vzniku, považujeme za nutné 
vás informovat o tom, že:
Z Vaší domácnosti se může 
v okamžiku stát zakouřená 
a rozžhavená smrtící past. 
To, zda se i Vy stanete obětí, 
záleží hlavně na Vás.

Počet požárů v tomto období 
je mnohem vyšší a tento ná-
růst se netýká pouze území 
naší obce, ale i okolních obcí 
a měst. Jedním z důvodů se 
zdá být i velmi suché počasí, 
jelikož letošní zima připomíná 
spíše jaro. Hlavní důvod ná-
růstu počtu požárů je ale jiný.

Je jim nedodržování 
zásad při manipula-
ci s topidly. Všechny 
požáry, u kterých v le-
tošním roce jednot-
ka zasahovala, měly 
stejnou příčinu. Vše 
se točí kolem vytápění 
domů pevnými palivy. 
Ve třech případech se 
jednalo o požáry hoř-
lavých materiálů, které 
byly umístěny v těsné 
blízkosti kotlů, kdy do-
šlo k zapálení hořlavých 

materiálů a následnému požá-
ru. V dalších dvou případech 
šlo o umístění žhavého popelu 
do plastového kbelíku, který 
vlivem  vysoké teploty pope-
la začal hořet a s ním i další 
hořlavé materiály v jeho oko-
lí. U jednoho z těchto případů 
byl kbelík s popelem umístěn 
u stěny chaty zateplené poly-
styrénem, který následně za-

čal také hořet. Poslední dva 
případy byly zapříčiněny vy-
sypáním žhavého popela do 
popelnice, popřípadě na su-
chou trávu.
Když se podívám na jednotli-
vé požáry, vidím, že u všech 
hrála hlavní roli chyba člo-
věka. V takových případech 
může vyšetřovatel po vyšet-
ření příčiny požáru uložit na 
místě fi nanční pokutu, popří-
padě poslat viníka do správní-
ho řízení, kde mu hrozí mno-
hem vyšší sankce. Říká se, že 
pokuta má jakýsi výchovný 
charakter, ale jsou to jen pe-
níze a většina lidí se z toho 
nepoučí. Při požárech je 
v ohrožení nejen váš majetek, 
ale hlavně vaše zdraví a vaše 
životy. A je jen na vás, zda bu-
dete dělat něco proto, abyste 
je ochránili. V tomto případě 
jde tedy hlavně o dodržování 
požadavků požární ochrany.
A co byste měli dělat? Podle 

zákona o požární ochraně (zá-
kon č. 133/1985 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) je každý
povinen počínat si tak, aby
nezavdal příčinu ke vzni-
ku požáru, neohrozil život
a zdraví osob, zvířat a maje-
tek. Z této defi nice vyplývá,
že každý občan by měl dbát na
to, aby svým jednáním nezpů-
sobil požár. V případě výše
zmíněných požárů se jedná
hlavně o udržování pořád-
ku a čistoty v blízkosti kotlů
a kamen. Dále se také jedná
o uložení popela. Žhavý popel
ukládejte na bezpečné místo,
nejlépe do nehořlavých nádob.
A co na závěr? Začněte se
chovat odpovědněji a zby-
tečně neriskujte. Uvědomte
si, že požár ve vaší domác-
nosti vás může nejen připra-
vit o všechny vaše věci, ale
hlavně vás může zabít nebo
zranit. Bc. Marek Cochlar,

JSDH Kunčice p. O.

Když se z naší domácnosti stane past ...

hé j d T j i í h)

Vážení odběratelé 
pitné vody,
blíží se termín zálohových pla-
teb na vodné a stočné pro II. 
čtvrtletí do 25. dubna 2014. 
Dále oznamujeme, že bude 
v následujících měsících probí-
hat výměna vodoměrů v rodin-
ných domech. Výměnu budou 
provádět pracovníci pověření 
společností Kunčická s.r.o.
V případě jakýchkoliv pochyb-
ností se Vám prokáží pově-
řením, které si můžete telefo-
nicky ověřit na čísle 725 506 
902 u paní Kociánové Danie-
ly nebo na čísle 734 412 708 
u pana Ing. Ivana Blažka.
Tímto Vás laskavě žádáme 
o spolupráci a umožnění pří-
stupu k měřícímu zařízení.

Ing. Tomáš Hrubiš, 
jednatel společnosti



Kunčičtí diváci, kteří velice rádi přijali 
pozvání do sálku restaurace „Huťařství“, 
zaplnili uvedené prostory doslova do po-
sledního místečka. O některá volná místa 
je oloupili zájemci z okolních obcí, což 
je pochopitelné. Není to zas tak dlouho 
od doby, kdy v tomto sálku hráli i míst-
ní ochotníci. Kunčičtí jistě nezapomína-
jí. Vždyť i za války zde slavila značný 
úspěch hra jejich starosty, pantáty Pust-
ky, pod názvem „Fojtův zápis“, kterážto 
hra byla uvedena znovu v padesátých le-
tech.
Někoho by mohlo napadnout, že srovná-
váme nesrovnatelné. Nikoli. Vždy, když 
se občané rozhodnou vyjádřit své názory 
i své zájmy formou divadelního jazyka, 
vždy jde o něco krásného, zajímavého 
a potřebného. I to zřejmě stálo u zrodu 
myšlenky Malenovických, kteří založili 
velice úspěšné divadlo. Třeba bude jejich 
nadšení nakažlivé…. 
A tak jsme se v neděli večer stali svěd-
ky hledání vraha, který v hotelu PINE 
HILL INN vraždil, především proto, aby 
zakryl svá selhání z minulosti. V tomto 
směru nezůstali Malenovičtí tradici dob-
ré anglické detektivky nic dlužni. I když 
si ve druhé části představení své role po-
někud usnadnili tím, že se spolehli na 
objevný a kvalifi kovaný výklad “slečny 

Marplové“, jejíž role se s velkým úspě-
chem zhostil malenovický občan Zdeněk 
Chlopčík, naší veřejnosti znám spíše jako 
jeden ze sympatických porotců velice po-
pulární soutěže STAR DANCE.
Ano, ten Zdeněk Chlopčík, který jest ob-
čanem Malenovic se vším všudy. I tedy 
s jejich novodobou divadelní historií, její 

a možná, že to tak bylo dobře. Třeba by 
hrál někde na břehu Vltavy a neviděli by-
chom ho v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Takže děkujeme malenovičtí. Konec kon-
ců i mnohé další členy tohoto souboru 
znají kunčičtí občané i z běžného života. 

Petr Andrle

P. S. 
A o přestávce, venku před sálem Hu-
ťařství, vykřikoval do otevřeného okna 
takový sympatický herec, který uváděl 
jednotlivé akty proslovem, v němž prav-
děpodobně dle scénáře koktal. A tento 
chlapík volal do otevřeného okna: Rejžo, 
jak? Koktám dobře? 
Onen souhlas z nitra sálu nebyl zcela sro-
zumitelný, leč dalo se předpokládat, že 
byl kladný. Rejža to schválil.
O to větší bylo překvapení, když děkující 
herci na konci představení mezi sebe do-
slova „vytáhli“ z první řady svého rejžu. 
Je jím příjemná a subtilní žena Jana Ra-
míková. Její rod je s Malenovicemi velice 
silně spjat, neboť kdysi k malenovickým 
ochotníkům patřily i její babička a ma-
minka. Konec konců, odtud není do Kun-
čic pod Ondřejníkem zas tak moc daleko. 
To se ukázalo i předposlední březnovou 
neděli.

F otografoval: Petr Šebela

84/2014

M l é“ j jíž l lký ú ě ž á ž k b l d bř Tř b b

MALENOVIČTÍ V KUNČICÍCH
Na neděli 23. března 2014 pozvali ochotníci z Malenovic občany Kunčic pod Ondřejníkem, aby shlédli jejich další divadelní kus 
s názvem „VRAŽDY V HOTELU PINE HILL INN“. Divadelní hra napsaná ve stylu okouzlujících anglických detektivek Agaty 
Christie (viděli jsme zde nejen „slečnu Marplovou“, ale i jakýsi odkaz na belgického detektiva žijícího v Anglii, tedy Hercula 
Poirota) je o to zajímavější, když si uvědomíme, že jejím autorem je Pavel Kuběna, češtinář z frýdeckomísteckého gymnázia. 

Jedná se o jeho druhou hru ve prospěch Malenovických.
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 Naše školka miluje 
výlety. A proč k dalšímu z nich 
nevyužít zrovna první jarní 
den, zvláště když nás teplé 
počasí lákalo ven od brzkého 
rána.  Cílem cesty bylo na-
jít a otevřít „ Jarní bránu“ na 
znamení, že už opravdové jaro 
je tu. Děti to ale samozřejmě 
neměly vůbec jednoduché, 
musely se vydat na dlouhou 
cestu a plnit úkoly, které jim 
vždy zazpívala vlaštovka. Ta 
je totiž provázela celým výle-
tem, ale rozuměla jí jen paní 
učitelka. Děti byly skvělé a se 
všemi těžkými úkoly se stateč-
ně vypořádaly. Na závěr se jim 

opravdu podařilo najít „Jarní 
bránu“, ale bohužel byla za-
mčená. Otevřít ji mohl jen ten 
pravý klíč k jaru, který mu-
sely děti najít. Byly šikovné,
petrklíč našly, bránu otevřeny 
a všechny postupně prošly do 
krásného teplého jara.

V měsíci březnu se 
také probouzí „Mateřinka“ – 
celostátní nesoutěžní přehlíd-
ka mateřských škol. Letošní 
oblastní kolo pořádalo město 
Valašské Meziříčí 18. března 
v krásném prostředí kulturní-
ho domu. 
Opona se zvedla pro rodiče, 

veřejnost a také spoustu hos-
tů v 15 hodin odpoledne a na
pódiu se začala střídat vystou-
pení dětí z devíti mateřských
škol. Hrály pohádku, zpívaly
i tančily a všechny diváky
skvěle bavily.

Děti z našeho Dolňánku při-
jely všem přítomným za-
zpívat a zatančit své pásmo
s názvem „Mlynáři“. 18 dětí,
které vystoupení nacvičily,
přivezly sebou i spoustu re-
kvizit – mlynářské čepice, na
voze pytle s moukou, dřevěný
vodní mlýnek a dokonce i po-
tok s kameny. Jejich zpívání

i tancování se jim moc poved-
lo, odměnou jim byl potlesk 
publika a uznání, že lidová 
písnička a tanec zkrátka k na-
šemu kraji patří!
Mrzí Vás, že jste naše „Mly-
náře“ ještě neviděli? V Kunči-
cích i okolí brzy určitě najdete 
nejednu příležitost – např. 
Setkání důchodců, Den obce, 
Setkání lidových muzik ve 
Frenštátě apod.

Mgr. Aranka Barešová
Naděžda Svobodová

Věra Kahánková

(Na snímcích od shora Brána 
a dvakrát Mlynáři. Foto: vk)

Co je nového v Mateřské škole ve škole?
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K

Pěvecká soutěž LOUTNIČKA
Každý rok v březnu si mohou děti poměřit se svými kamarády
svoje pěvecké dovednosti. Letošní školní kolo soutěže zpěvá-
ků, nazvané Loutnička, se konalo 18. března ve školní galerii. 
Čtyřicet účastníků svědčí o tom, že děti naší školy zpívají rády 
a příjemné bylo také zjištění, že upřednostnily písně lidové.
Ocenění získali tito zpěváci:

1. kategorie
1. místo: Markéta Menšíková, 1. tř.
2. místo: Anna Bednárková, 1. tř.
3. místo: Jakub Nikel, 1. tř.
2. kategorie
1. místo: Stela Baranová, 3. tř.
2. místo: Claudie Macurová, 2. tř.
3. místo: Andrea Blažková, 2. tř.
3. kategorie:
1. místo: Sabina Stempěnová, 5. tř.
2. místo: Sebastián Šupola, 4. tř.
3. místo: Barbora Menšíková, 5. tř.
4. kategorie – vícehlas

Bylo uděleno jen 1. místo Vendule Dostálové a Ivaně Hrubišo-
vé, 4. tř.
Všechny děti, které se umístily ve školním kole na prvních mís-
tech, jely 20. 3. do Frýdlantu nad Ostravicí, kde se konalo obvodní
kolo této soutěže. Ani tam se naše děti neztratily. Vendulka s Ivan-
kou si vyzpívaly 1. místo, Markétka 2. místo a Stelinka byla ve
své silně zastoupené kategorii třetí. Všem zpěvákům gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  Markéta Jurková

BRANNÉ PLAVÁNÍ
Tak jako v minulých letech se ve dnech 12. a 19. března žáci 
5. a 6. třídy zúčastnili kurzu branného plavání ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Zachránit lidský život není jednoduché, a proto je
dobré být na takovou situaci připravený. Děti zkoušejí plavat 
v šatech, házet tonoucímu záchranné lano, vytahovat z vody fi -
gurínu a plavat s tonoucím. Ke všemu je nutná dobrá fyzická
kondice a tu prověřují plaváním 50 m na čas a vytrvalostním

plaváním na 10
minut, zdolává-
ním překážek ve
vodě a zábav-
nou formou při
hraní vodního
póla. Vše je dopl-
něno důležitým
výkladem a ko-
mentářem učite-
lů plavání, kte-
rý sledují i ti,
kteří nemohou ze
zdravotních dů-
vodů plavat. Dou-
fejme, že naby-
té vědomosti žáci
budou umět v pří-
padě potřeby po-
užít i v životě.

Měsíc březen byl dříve označován „Měsícem knihy“. Snad i tato
poněkud nostalgická vzpomínka přiměla češtinářky naší školy
k tomu, abychom se s dětmi zapojili do nové soutěže, kterou
v hrubých rysech navrhla knihovnice paní Marie Starnovská.
Po vzájemné dohodě a společných návrzích jsme ji dotvořili do
zdárné podoby. Dne 27. 3. 2014 se děti, které se rozhodly soutěžit,
odebraly s pedagogickým doprovodem do zasedací místnosti
našeho obecního úřadu, kde byla v 10.00 hodin zahájená „Soutěž 
v předčítání z krásné literatury“. Žáci z 1. stupně předčítali z knih,
které si sami vybrali, v rozmezí 2-3 minut, jejich starší kamarádi
z 2. stupně se měli vejít do limitu 3-5 minut četby. Jejich opravdu
skvělé výkony hodnotila porota ve složení: Ing. Tomáš Hrubiš,

starosta obce, Mgr. Monika Skýpalová, zástupkyně ředitele, paní 
Marie Starnovská, knihovnice, paní Zdeňka Křenková, bývalá 
učitelka a zástupkyně. Porotě, která hodnotila úroveň četby, 
pochopení textu i celkové vystupování žáků, nebylo co závidět, 
protože čtenářské výkony byly vyrovnané a vyučujícími velmi 
dobře připravené.  Původně jsme žáky rozdělili do 4 kategorií podle 
věku, ale protože se zúčastnili i naši prvňáci, rozhodli se porotci 
udělit zvláštní první cenu také jedné z nich – Lence Madryové.
Další 1. místo získala Adéla Niklová, na 2. místě se umístila 
Klára Tofl ová a 3. příčku obsadil Martin Hrubiš. Jak dopadly
další kategorie? 4. a 5. třída:1. místo Monika Maroszová, 2. místo
Sára Kadlecová, 3. místo Ondřej Sebera. 6. a 7. třída: 1. místo
Markéta Heisigová, 2. místo Edita Němcová, 3. místo Adam
Křenek. 8. a 9. třída: Miroslava Čajánková, 2. místo Karolína
Šigutová, 3. místo Anna Marie Tomšíková. Všem zúčastněným
žákům děkuji za zodpovědnou, skvělou přípravu četby, za dobrou
reprezentaci školy a za opravdu nevšední kulturní zážitek, porotě
za čas, který dětem i při svém pracovním vytížení věnovali. Velké
poděkování patří také našim češtinářkám, které své žáky do
soutěže připravily. Již nyní se těšíme, že soutěž po svém samotném
zahájení neupadne do zapomnění, ale že se příští rok zase setkáme
a opět zaposloucháme do pěkných čtenářských výkonů. Opravdu
to stálo za to. Blahopřeji nejen vítězům jednotlivých kategorií, ale
všem čtenářům, protože si to opravdu zaslouží.

M. Kahánková, organizátorka soutěže, učitelka českého jazyka

Oslava svátku knihy
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Y KARLA SVOLINSKÉHO

Krásný úspěch dětí 
z výtvarného kroužku
Ve výtvarném kroužku jsme malovali do soutěže I. ročníku 
O POHÁR ČELADENSKÉ OVEČKY. Žáčci různými techni-
kami zpracovávali svá dílka na toto téma.
Že se jim to podařilo, o tom svědčí výsledková listina: 
I. kategorie: 1. místo – Petr Vykrut, 3. místo – Michaela Loren-
cová a Claudie Macurová, zvláštní cena poroty – Matouš Vávra. 
Ve II. kategorii získala 3. místo Lucie Kráľová. 
S dětmi, jejich rodiči a p. ředitelem T. Kolesou jsme byli přítomni 
na vernisáži této soutěže s předáváním cen dětem. Dětem gratulu-
ji k úspěchu, dospělým za doprovod na vernisáž.  Eva Halatová Foto: archiv ZŠF t hi ZŠ

VYBÍJENÁ
Ve čtvrtek 13. 3. 2014 jsme se zúčastnili okrskového kola ve 
vybíjené, které se konalo ve Frýdlantu nad Ostravicí. Družstvo 
tvořili žáci ze 4. a 5. třídy. I přesto, že jsme žádný zápas nevyhráli, 
dostali jsme velký diplom a nasbírali spoustu zkušeností pro 
další rok. Školu reprezentovali: Michal Majerek, René Šnyta, 
Kateřina Petrová, Isabel Štefková, Klára Mrázová, Jan Cochlar, 
Michal Hanus, Denisa Petrová, Natálie Chrobáková, Ladislav 
Štefek, Sabina Stempěnová, Michal Martiňák. 

Zdravá  Pětka je vzdělávací
program pro základní 
i mateřské školy. Je 
zaměřen na zdra-
vý životní styl, 
především na
zdravé stravová-
ní. Lektoři Zdra-
vé Pětky sezna-
mují žáky v rámci
dvouhodinového blo-
ku zábavnou a interaktivní 

formou se zásadami zdravého 
stravování. Cílem hodi-

ny je motivovat děti 
k automatické-
mu přijetí zásad 
zdravé výživy. 
Tento vzdělávací 
program zdarma 

poskytuje školám 
Nadační fond Al-

bert a postupně se ho 
zúčastnily již téměř všechny 

děti naší školy. Dnes již mají
povědomí o tom, že zdraví je
důležité pro každého z nás!
Až z 70% jej můžeme ovliv-
nit způsobem stravování. Tuto
a spoustu dalších informací se
dozvěděli žáci 14. a 21. března
v hodinách věnovaných zdra-
vému životnímu stylu. Nejpr-

ve si s lektorkou Zdravé Pětky 
jen povídali, ale pak si sami 
vyzkoušeli připravit zdravý 
a chutný pokrm. Doufejme, že 
informace a zkušenosti budou 
předávat dál a sami se zásada-
mi správného životního stylu 
taky řídit.

Petra Švrčková

ZDRAVÁ PĚTKA
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